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Ondersteuning en borging culturele voorzieningen

Met een brief van 3 februari 2017 zijn door de raadsfractie van de PvdA vragen ex art. 40 vragen
gesteld over de uitvoering van de Cultuurnota 2011-2014. Bij de beantwoording van deze vragen heeft
het college aangegeven dat vanwege door te voeren bezuinigingen de mogelijkheden om de in de
Cultuurnota opgenomen voorstellen uit te voeren aanzienlijk beperkt zijn. Het college heeft
geschreven dat zij gaat aangeven wat nog wel kan. Dit zijn de in de periode 2013-2016 uitgevoerde
leerlijnen (Erfgoed, Muziek en Expressie) binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Ook geldt dit voor een aanvullende bijdrage aan het bezoeken van basisschoolleerlingen van culturele
voorstellingen (Cultuur Primair) en het ondersteunen van het cultuurnetwerk van de basisscholen. Met
deze achtergrond kunnen basisschoolleerlingen dan individueel een vervolg geven met deelname aan
of betrokkenheid bij het culturele aanbod in onze gemeente. Over de wijze waarop aan dit vervolg
inhoud kan worden gegeven is het ‘Onderzoek actieve kunstbeoefening Jeugd’ uitgevoerd.
Voor het onderzoek is de huidige situatie geïnventariseerd, zijn tien cultuuraanbieders geïnterviewd en
is onder 155 inwoners een digitale enquête gehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
behoefte is aan een centraal punt in de vorm van een website waar alle culturele verenigingen en
organisaties hun aanbod kenbaar maken en aan een jaarlijks cultureel evenement.
Verder is uitgewerkt op welke wijze het programma CMK, Cultuur Primair en het cultuurnetwerk van
de basisscholen gecontinueerd kunnen worden.
Voor het gemeente breed aanbieden van informatie over culturele verenigingen en organisaties
evenement heeft de raad vanaf 2018 structureel € 15.000 in de gemeentebegroting opgenomen en
voor de borging van het programma CMK, Cultuur Primair en Cultuurnetwerk basisscholen € 5.000.
Ons college heeft besloten deze middelen voor deze activiteiten beschikbaar te stellen.
De uitvoering van het centrale informatiepunt en de borging van het programma CMK, Cultuur Primair
en Cultuurnetwerk basisscholen past binnen een van de wettelijke taken voor het bibliotheekwerk: het
laten kennis maken met kunst en cultuur. De Openbare Bibliotheek Langedijk zal de hiervoor
genoemde activiteiten uit gaan voeren.

